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Podstawy opracowania taryf
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lipowa na okres 12 miesięcy, tj. od dnia
01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
Taryfy zostały opracowane na podstawie zasad określonych w art. 20-23 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139), zwanej dalej Ustawą oraz przepisów
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886) zwanego
dalej Rozporządzeniem.
1. Rodzaje prowadzonej działalności
Obsługę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę prowadzi Urząd Gminy
w Lipowej. Gmina nie posiada własnego ujęcia wody, dokonuje zakupu wody z Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żywcu oraz Spółki Wodociągowej w
Słotwinie.

2. Rodzaj i struktura taryfy
Urząd Gminy w 2016 r. będzie nadal stosować taryfę wieloczłonową stosowaną dla
wszystkich odbiorców usług, która obejmuje:
- cenę za dostarczoną wodę – wyrażoną w złotych za 1 m3,
- stawkę opłaty abonamentowej – wyrażoną w złotych za 1 odbiorcę na miesiąc.
3. Taryfowe grupy odbiorców
W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę Urząd Gminy będzie stosować różne dla
poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczoną wodę (taryfa niejednolita).
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych ze względu na
wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług, tj. ze względu na hurtową cenę zakupu
wody.
W zakresie dostawy wody Urząd Gminy ponosi stałe koszty utrzymania urządzeń
w gotowości, co uzasadnia stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od
tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też
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nie, a ponoszenie ich wymusza gotowość do jej dostarczania, a także obowiązujące
przepisy.
Odbiorcy zaopatrywani w wodę zakupioną
od
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i Kanalizacji w Żywcu
Odbiorcy zaopatrywani w wodę zakupioną
od Spółki Wodociągowej w Słotwinie

I taryfowa grupa odbiorców
II taryfowa grupa odbiorców

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Wysokość cen za dostarczoną wodę:
Lp.

Stawka netto
zł / m3

Wyszczególnienie
Cena za 1 m3 dostarczonej
wody
dla
odbiorców
zaopatrywanych
w
wodę
zakupioną od MPWiK
Cena za 1 m3 dostarczonej
wody
dla
odbiorców
zaopatrywanych
w
wodę
zakupioną
od
Spółki
Wodociągowej w Słotwinie

1.

2.

Stawka brutto
zł / m3

5,61

6,06

4,07

4,40

Wysokość stawek opłat abonamentowych
Lp.

Stawka netto
zł / miesiąc /
odbiorcę
7,87

Wyszczególnienie
Opłata abonamentowa

1.

Stawka brutto
zł / miesiąc /
odbiorcę
8,50

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę podatku VAT.
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe
Rozliczanie za wodę odbywa się na podstawie ilości zużytej wody w oparciu
o wskazania wodomierzy głównych zainstalowanych w budynku.
Urząd Gminy będzie stosować dwumiesięczny okres obrachunkowy. Odbiorca usług
dokonuje zapłaty za dostarczanie wody w terminie określonym w fakturze, który nie może
być krótszy niż 14 dni daty jej wystawienia. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń co
do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na
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poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni
od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
stwierdzeniem nieprawidłowości działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na
podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średniego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania
wodomierza.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz „Regulaminem dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze gminy Lipowa”, Urząd Gminy
zapewnia zdolność posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości
i odpowiedniej jakości w sposób ciągły i niezawodny.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Urząd Gminy zaopatruje gospodarstwa
domowe

w budynkach

mieszkalnych jednorodzinnych

i

wielorodzinnych,

jednostki

budżetowe i użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze oraz dostarcza wodę na
potrzeby jednostki straży pożarnej.
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są rozliczane i stosowane przy zachowaniu
standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów
prawnych oraz standardów zawartych w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiązujący na obszarze gminy Lipowa”.
Urząd Gminy realizuje wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz.
417 ze zm.)
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